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Sammanfattning
• Norspan (buprenorfin) kommer att kvarstå inom förmånerna men
med en begränsning.
• Norspan är godkänt för behandling av icke maligna smärtor av
måttlig intensitet när en opioid krävs för att uppnå tillräcklig
smärtlindring, men inte vid behandling av akuta smärttillstånd.
• Begränsningen lyder: Norspan subventioneras endast för patienter
som provat men inte tolererat oxikodon eller morfin i låg dos,
alternativt när dessa läkemedel bedömts som olämpliga.
• För patienter som idag tar Norspan är läkemedlet i de allra flesta fall
fortsatt subventionerat på samma sätt som tidigare.

Vad beslutet innebär
• Norspan kommer att kvarstå inom högkostnadsskyddet till
samma priser som tidigare men nu med en begränsning.
Den nya begränsningen träder i kraft 1 mars 2015.
• Förskrivare uppmanas att följa begränsningen för Norspan.
• Begränsningen lyder: Subventioneras endast för patienter
som provat men inte tolererat oxikodon eller morfin i låg
dos, alternativt när dessa läkemedel bedömts som
olämpliga.

Syftet med omprövningen
• Att utvärdera om Norspan uppfyller kriterierna för
generell subvention och om så inte är fallet om det finns
vissa patientgrupper för vilka Norspan utgör ett
kostnadseffektivt behandlingsalternativ.
• Att säkerställa en kostnadseffektiv och ändamålsenlig
användning av Norspan.

Utredningens slutsatser
• TLV bedömer att en peroral depotberedning av morfin eller oxikodon i låg
dos är relevant jämförelsealternativ till Norspan.
• Det är inte visat att det föreligger skillnad i klinisk effekt mellan
preparaten och Norspan är betydligt dyrare än oxikodon och morfin.
Norspan är därmed inte kostnadseffektivt för patienter som tolererar
dessa preparat.
• Bland patienter som inte tolererar morfin eller oxikodon bedöms
paracetamol som relevant jämförelsealternativ till Norspan. Norspan
bedöms vara kostnadseffektivt jämfört med paracetamol för patienter som
inte tolererar morfin eller oxikodon i låg dos, eller när dessa läkemedel
bedöms som olämpliga.
• Därmed begränsas subventionen av Norspan till dessa individer.

